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UCHWAŁA NR XLVI/637/2018
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE
z dnia 29 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.), po konsultacjach określonych uchwałą
Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 196, poz. 3002), a także po zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/62/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 2020) wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4 uchyla się ust. 5,
2. dotychczasowemu § 4 ust. 7 nadaje się brzmienie: "7. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą
bezpłatnie przekazywać (dostarczać) do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zebrane w sposób selektywny na nieruchomościach następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier i tekturę,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) odpady ulegające biodegradacji,
6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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9) zużyte opony,
10) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, w tym styropian,
papa, ziemia, kamienie i piasek zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 4 niniejszej uchwały,
11) inne odpady niebezpieczne lub inne niż niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych
(przeterminowane leki, termometry rtęciowe, zużyte strzykawki i igły pochodzące wyłącznie z gospodarstw
domowych, tłuszcze i oleje jadalne i inne oraz chemikalia tj. kleje, smary, detergenty, farby. tusze, alkalia,
środki ochrony roślin itp.),
12) odzież i tekstylia,
13) popiół.",
3. w § 4 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą
pozostawić w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie następujące rodzaje
odpadów komunalnych:
1) papier i tekturę,
2) tworzywa sztuczne,
3) opakowania wielomateriałowe,
4) szkło opakowaniowe.",
4. w § 4 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: "9. W punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
1) azbest,
2) części samochodowe,
3) odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji,
4) odpady w nieszczelnych opakowaniach,
5) odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej,
6) inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane, jeśli ich ilość i rodzaj wskazują, że nie pochodzą
z nieruchomości zamieszkanej z samodzielnego remontu,
7) zmieszane odpady komunalne,
8) odpady poprodukcyjne, w tym pochodzące z usługowej działalności np. remontowo-budowlanej,
9) sprzęt budowlany i przemysłowy,
10) odpady pochodzące z gospodarstw rolnych,
11) odpady dostarczone w formie trudnej do zidentyfikowania i oszacowania ilościowego każdej z frakcji
(jednym transportem dostarczone odpady selektywne tj.: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, tworzywa sztuczne, papier itp. w formie zmieszanej, nie zapewniającej
sprawnego i szybkiego rozładunku oraz uniemożliwiającej pracownikowi GPSZOK prawidłową
klasyfikację odpadów).",
5. w § 4 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: "10. Warunkiem skorzystania z możliwości oddania
odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest podanie następujących danych
osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, a w przypadku limitowanych innych niż niebezpieczne
odpadów rozbiórkowych i budowlanych stanowiących odpady komunalne dodatkowo nr dowodu osobistego,
nr PESEL, telefonu kontaktowego i ilości osób zamieszkujących nieruchomość, z której pochodzą odpady.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Wiesław Więckowski

